Nyt fra Brugergruppen – marts 2021
Det seneste år er flere Brugergruppemøder blevet aflyst, men tingene hober sig
op og denne gang skulle det bare holdes – og det blev det så. For første gang
nogen sinde elektronisk!
Fra 7 til 10 affaldsfraktioner. Det absolutte hovedpunkt var de nye fraktioner, som
Folketinget har besluttet, at alle i hele landet skal sortere i. Ud over de 7 fraktioner, vi
i Albertslund i forvejen sorterer i hjemme ved husstanden, er det som nummer
8: Kartonner fra mælk, juice mm., 9: Farligt affald og 10: Tekstiler. Formålet er
flersidet. Det skal både øge genanvendelsen, mindske CO2 udledningen, indføre en
mere ens affaldsordning i hele landet og forbedre arbejdsmiljøet for skraldemændene.
I Albertslund betyder det konkret:
- At Kartonner og Plast skal i samme fraktionen. På plastfabrikken vil de blive skilt
ad og sendt hver til sit.
- Tømmefrekvenserne vil blive tilpasset, så den nye fælles fraktion for Kartonner og
Plast ikke flyder over.
- Alle husstande med tre 2-delte beholdere skal have en fjerde beholder til pap.
- Alle stativer skal opgives, da der ikke længere må bruges sække til affaldet.
Stativerne skal erstattes enten af 2-delte beholdere eller af lokale affaldsøer.
- Der sker ikke ændringer med beholderne i boligområder, der har affaldsøer.
- Farlig affald håndterer vi stort set allerede, men der kan blive tale om tilpasninger.
- Hvordan Tekstiler skal håndteres er ikke på plads endnu.
For at affaldstaksten ikke skal stige pga. de nye fraktioner, diskuterede
Brugergruppen også om ugetømningen af madaffald i sommermånederne skal
opgives, om haveaffaldsordningen skal gå fra 14-dage til månedsafhentning, om
affaldsbeholderne skal stå i skel, og om ændringer af storskraldsordningen.
Hvad sker der nu. I første omgang skal Forvaltningen have en dialog med de enkelte
boligområder. Derefter skal der udarbejdes et nyt affaldsregulativ. Når
kommunalbestyrelsen har godkendt det, kan ændringerne træde i kraft. Det vil
formentlig ske i løbet af 2022.
Ønsker du at høre mere om Brugergruppemødet, så kontakt brugergruppemedlemmet i dit boligområde. Du kan også klikke ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen
Med venlig hilsen
Brugergruppens arbejdsgruppe

